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1 Εισαγωγή

Στη σημερινή διάλεξη συνεχίσαμε τη συζήτηση για το κυρτό περίβλημα (ΚΠ2). Μιλήσαμε για το κατηγόρημα προσα-

νατολισμού (CCW) καθώς και για έναν αλγόριθμο εύρεσης κυρτού περιβλήματος, τον αλγόριθμο περιτύλιξης για το
ΚΠ2.

2 Κυρτό Περίβλημα (ΚΠ)

Αν θεωρήσουμε ένα σύνολο σημείων στο επίπεδο τότε, κυρτό περίβλημα είναι το μικρότερο κυρτό πολύγωνο που περιέχει

τα σημεία αυτά.

VERTEX

EDGE

Πρόταση (Καραθεοδωρή). Κάθε σημείο του ΚΠ είναι κυρτός συνδυασμός κάποιων τριών κορυφών:

λ1K1 + λ2K2 + λ3K3,
∑
i

λi = 1, λi ≥ 0, i = 1, 2, 3

Απόδειξη. Κάνοντας τριγωνοποίηση στο κυρτό πολύγωνο βλέπουμε ότι κάθε σημείο του κυρτού πολυγώνου ανήκει

σε τουλάχιστον ένα τρίγωνο.
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΄Εστω P ένα σημείο του κυρτού πολυγώνου το οποίο θα ανήκει σε ένα τρίγωνο K1K2K3. Φτιάχνουμε κυρτούς

συνδυασμούς για να βρούμε την έκφραση του P ως εξής:

P = λ1K1 + λ2K2 + λ3K3,
∑
i

λi = 1, λi ≥ 0, i = 1, 2, 3
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Η ευθεία που διέρχεται από τα P,K3 τέμνει το τρίγωνο στο σημείο Α. Τότε, ισχύει

P = (1− a)K3 + aA, 0 ≤ a ≤ 1 (1)

Επίσης, το Α ανήκει στο K1K2 άρα,

A = (1− b)K1 + bK2, 0 ≤ b ≤ 1 (2)

Από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε P = (1− a)K3 + a[(1− b)K1 + bK2],

P = a(1− b)K1 + abK2 + (1− a)K3

όπου λ1 = a(1− b) ≥ 0, λ2 = ab ≥ 0, λ3 = 1− a ≥ 0 και λ1 + λ2 + λ3 = a(1− b) + ab+ (1− a) = 1

Δηλαδή, το P είναι κυρτός συνδυασμός των K1,K2,K3.

3 Κατηγόρημα Προσανατολισμού CCW

΄Εχουμε δύο σημεία στο επίπεδο τα οποία ορίζουν μια ευθεία. ΄Ενα τρίτο σημείο βρίσκεται πάνω από την ευθεία , κάτω

από την ευθεία ή ανήκει στην ευθεία(ειδική περίπτωση);

Αντίστοιχα, αν η ευθεία είναι κατακόρυφη ένα τρίτο σημείο βρίσκεται δεξιά, αριστερά ή πάνω στην ευθεία(συνευθειακό);

P0(x0, y0) P1(x1, y1)

P2(x2, y2)

P0(x0, y0)

P1(x1, y1)

P2(x2, y2)

Το κατηγόρημα προσανατολισμού έχει ως όρισμα τρία σημεία P0, P1, P2 και υπολογίζει τον προσανατολισμό τους, ο

οποίος δηλώνει την φορά της στροφής που ορίζουν τα σημεία P0, P1, P2. Αρκεί να υπολογίσουμε την ορίζουσα με τις

συντεταγμένες των τριών σημείων στις γραμμές και μονάδες στην πρώτη στήλη.

det

∣∣∣∣∣x1 − x0 y1 − y0
x2 − x0 y2 − y0

∣∣∣∣∣ = det

∣∣∣∣∣∣∣
1 x0 y0

1 x1 y1

1 x2 y2

∣∣∣∣∣∣∣
• Αν η ορίζουσα είναι αρνητική τότε το τρίτο σημείο βρίσκεται πάνω από την ευθεία και η στροφή που ορίζουν τα
σημεία ειναι ClockWise (CW).

• Αν η ορίζουσα είναι θετική τότε το τρίτο σημείο βρίσκεται κάτω από την ευθεία και η η στροφή που ορίζουν τα
σημεία ειναι CounterClockWise (CCW).

• Αν η ορίζουσα είναι μηδέν τότε έχουμε ειδική περίπτωση στην οποία το τρίτο σημείο βρίσκεται πάνω στην ευθεία.

4 Αλγόριθμος περιτύλιξης

4.1 Αλγόριθμος

ΕΙΣΟΔΟΣ: Σύνολο N σημείων S ⊂ R
ΕΞΟΔΟΣ: CCW αλυσίδα κορυφών του ΚΠ

1. Αρχικοποίησε κορυφή r0 με min x , χρησιμοποίησε το απλό κατηγόρημα Pix > Piy, Pix = Piy ή Pix < Piy για
να το βρείς.

Αν υπάρχουν περισσότερα από ένα αριστερότερα σημεία επιλέγω το min y. Στην αλυσίδα που επιστρέφει ο άλγοριθμός
θα συμπεριληφθούν μόνο δύο από αυτά τα σημεία, τα υπόλοιπα θα απορριφθούν με τον έλεγχο του κατηγορήματος

προσανατολισμού CCW.
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2. Αν r είναι η τρέχουσα κορυφή και u ∈ S όχι ακόμα κορυφή, εξέτασε κάθε t ∈ S, t 6= u και θέσε u ίσο με t αν ισχύει
CW (r, u, t) ή r, u, t συνευθειακά και u εσωτερικό του (r, t)
3. Τερμάτισε αν u = r0 , αλλιώς θέσε το r ίσο με το u, πρόσθεσε στις κορυφές το r και επανέλαβε το βήμα 2.
Από τη δεύτερη συνθήκη προκύπτει ότι αν έχω περισσότερα του ενός αριστερότερα σημεία θα μείνουν μόνο δύο από

αυτά.

r0

r

u
t1

Εδώ τα r, u, t1 είναι συνευθεικά και το u δεν είναι εσωτερικό σημείο του (r, t1) άρα, δεν αλλάζει το u. Αν όμως εξετα-
στεί το r0 τα r, u, r0 είναι συνευθειακά και το u είναι εσωτερικό σημείο του (r, r0) άρα, το u θα γίνει r0 και ο αλγόριθμος
θα τερματίσει.

Παρατήρηση. Αν ισχύει CCW(r, u, t1) και CW(r, u, t) τότε ισχύει CCW(r, t, t1) Δηλαδή, αν ελεγθεί κάποιο t και
ισχύει CCW(r,u,t) τότε, δεν χρειάζεται να ελεγθεί ξανά.

4.2 Πολυπλοκότητα

Η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου περιτύλιξης είναι O(N2) στην χειρότερη περίπτωση: O(N) για την αρχικοποίηση, και
O(N) για καθεμιά από τις O(N) επαναλήψεις. Για την ακρίβεια, θα γίνουν συνολικά H ≤ N επαναλήψεις, οπου H είναι
το πλήθος των κορυφών εξόδου, άρα η συνολική πολυπλοκότητα του αλγόριθμου είναι

O(HN).

Ο αλγόριθμος είναι ευαίσθητος εξόδου (output sensitive) αφού η πολυπλοκότητα εξαρτάται από το μέγεθος της εξόδου,
συγκεκριμένα από το πλήθος των κορυφών του πολυγώνου εξόδου. Στην χειρότερη περίπτωση και τα N σημεία είναι
κορυφές του ΚΠ οπότε H = N .

Ερώτημα. Αποδείξτε ότι η πολυπλοκότητα του προβλήματος ΚΠ2 = Ω(N logN).
Θέλουμε να δείξουμε ότι το N logN είναι κάτω φράγμα για το ΚΠ2. ΄Ενας τρόπος για να το δείξουμε είναι με αναγωγή

στο sorting.

x1, ..., xN ∈ R xi : ordered
Convex Hull 2

O(N)
O(N)

SORTING

N points

Από τα x1, . . . , xN ∈ R ορίζουμε τα σημεία (xi, x
2
i ), τα οποία ανήκουν σε μια παραβολή, σε χρόνο O(N). ΄Ολα τα

σημεία θα είναι κορυφές ενός κυρτού πολυγώνου και έτσι το ΚΠ2 προσδιορίζει τη σειρά των σημείων και λύνει το πρόβλημα

του sorting αφού στο πολύγωνο εξόδου αρκεί να σαρώσουμε το κατω περίβλημα και να επιστρέψουμε τις κορυφές με τη
σειρά που εμφανίζονται στο ΚΠ.
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x2 x1 xN x4

(x2, x
2
2)

(x4, x
2
4)

(xN , x
2
N)

Το sorting έχει πολυπλοκότητα Ω(N logN) και ο αλγόριθμος για sorting που βρίσκει το ΚΠ2 σε ενδιάμεσο στάδιο έχει
πολυπλοκότητα O(N) + την πολυπλοκότητα του ΚΠ2. ΄Ετσι το ΚΠ2 έχει τουλάχιστον τάξη του N logN πολυπλοκότητα,
αλλιώς το sorting θα μπορούσε να λυθεί σε λιγότερο από O(N logN). ΄Αρα, το πρόβλημα ΚΠ2 = Ω(N logN).
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